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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky 
o schválení slovenských technických noriem, 

ich zmien, opráv a zrušení 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky oznamuje podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z.  
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, že schválil ďalej uvedené slovenské 
technické normy, ich zmeny, opravy alebo zrušenie. 
 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka  
  odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

Schválené STN 

1. STN 35 4181 
 

Zásuvkové prúdové chrániče
s nadprúdovou ochranou alebo
bez nadprúdovej ochrany pre
domácnosť a na podobné po-
užitie 
(HD 62640: 2015, 
mod IEC 62640: 2011) 
Vydanie: máj 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN 35 4181 
 

Prúdové chrániče s nadprúdovou
ochranou alebo bez nadprúdovej
ochrany na zásuvky pre domác-
nosť a podobné použitie ****) 
(HD 62640: 2015, 
mod IEC 62640: 2011) 
z januára 2016 

   
2. STN EN 12608-1 

(64 3222) 
Profily z nemäkčeného polyvi-
nylchloridu (PVC-U) na výrobu
okien a dverí. Klasifikácia, 
požiadavky a skúšobné metó-
dy. Časť 1: Povrchovo neupra-
vené profily z PVC-U so svet-
lými povrchmi 
(EN 12608-1: 2016) 
Vydanie: máj 2017 
Jej vydaním sa ruší 

  
STN EN 12608-1 
(64 3222) 

 
Profily z nemäkčeného poly-
vinylchloridu (PVC-U) na vý-
robu okien a dverí. Klasifikácia, 
požiadavky a skúšobné metódy. 
Časť 1: Nepovlakované PVC-U 
profily so svetlými povrchmi 
****) 
(EN 12608-1: 2016) 
z júla 2016 

   
3. STN EN 206+A1 

(73 2403) 
Betón. Špecifikácia, vlastnosti, 
výroba a zhoda 
(EN 206: 2013+A1: 2016) 
Vydanie: máj 2017 
Jej vydaním sa ruší 

 STN EN 206 
(73 2403) 

Betón. Špecifikácia, vlastnosti, 
výroba a zhoda 
(EN 206: 2013) 
z januára 2015 

   
4. STN ISO 17179 

(83 4732) 
Ochrana ovzdušia. Stacionárne 
zdroje emisií. Meranie hmot-
nostnej koncentrácie amoniaku 
v odpadovom plyne. Pracovné 
charakteristiky automatizova-
ných meracích systémov *) 
(ISO 17179: 2016) 
Vydanie: máj 2017 

Zrušené STN 

5. STN 33 2165 
 

Elektrotechnické predpisy. Zá-
sady na ochranu oceľových 
izolovaných potrubí uložených 
v zemi pred nebezpečnými vplyv-
mi vonkajších trojfázových vede-
ní a staníc VVN a ZVN 
zo 6. 4. 1989 
Zrušená od 1. 5. 2017 
Nahradená STN EN 50443: 2012. 

   
6. STN 34 6402 

 
Skúšobné metódy na určenie 
zápalnosti elektroizolačných ma-
teriálov vystavených pôsobeniu
elektricky vyhrievaných drôtov
(HD 541 S1: 1991, 
IEC 60829: 1988) 
z novembra 2001 
Zrušená od 1. 5. 2017 
HD 541 S1: 1991 zrušený 
v CENELEC bez náhrady. 

   

1. NORMALIZÁCIA 
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7. STN 34 7410-4 
 

Káble a vodiče izolované PVC na
menovité napätie do 450/750 V 
vrátane. Časť 4: Káble na pevné
uloženie 
(HD 21.4 S2: 1990, 
mod IEC 60227-4: 1979) 
z októbra 2000 
Zrušená od 1. 5. 2017 
HD 21.4 S2: 1990 zrušený
v CENELEC bez náhrady. 

   
8. STN 34 7410-9 

 
Káble a vodiče izolované PVC na
menovité napätia do 450/750 V
vrátane. Časť 9: Jednožilové
vodiče na inštaláciu pri nízkych
teplotách 
(HD 21.9 S2: 1995) 
z októbra 1998 
Zrušená od 1. 5. 2017 
HD 21.9 S2: 1995 zrušený
v CENELEC bez náhrady. 

   
9. STN EN 60099-1 

(35 4870) 
Zvodiče prepätia. Časť 1: Bles-
koistky s nelineárnymi odpor-
mi a iskrišťami pre siete so
striedavým napätím ***) 
(EN 60099-1: 1994, 
IEC 60099-1: 1991) 
z októbra 2002 
Zrušená od 1. 5. 2017 
EN 60099-1: 1994 zrušená
v CENELEC bez náhrady. 

   
10. STN IEC 60099-3 

(35 4870) 
Zvodiče prepätia. Časť 3: Skúš-
ky bleskoistiek pri umelom zne-
čistení ***) 
(IEC 60099-3: 1990) 
z októbra 2002 
Zrušená od 1. 5. 2017 
IEC 60099-3: 1990 zrušená v IEC
bez náhrady. 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Zmeny STN 

11. STN EN ISO 20471/ 
A1 
(83 2722) 

Odevy s vysokou viditeľnosťou. 
Skúšobné metódy a požiadavky 
(ISO 20471: 2013/Amd 1: 2016). 
Zmena A1 
STN EN ISO 20471 
zo septembra 2013 
(EN ISO 20471: 2013/A1: 2016)
Vydanie: máj 2017 

Opravy STN 

12. STN 73 0802/Z2/O3 
 

Požiarna bezpečnosť stavieb. 
Spoločné ustanovenia. Zmena 2.
Oprava 3 
STN 73 0802 zo septembra 2015
Vydanie: máj 2017 

   

Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske 
normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný pred-
hovor a znenie normy v pôvodnom jazyku). 

Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske 
normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou 
stranou. 

Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európ-
ske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR.  
Normy označené CD preberajú medzinárodné alebo európske 
normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči 
CD-ROM (bez vydania tlačou).  
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky 
o prevzatí európskych a medzinárodných noriem 

do sústavy STN oznámením 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky podľa § 5 a § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o tech-
nických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov oznamuje, že anglické verzie ďalej uvedených eu-
rópskych a medzinárodných noriem získavajú postavenie STN. 
Týmto sa uvedené európske a medzinárodné normy preberajú 
do sústavy slovenských technických noriem s nasledujúcimi 
označeniami a triediacimi znakmi (tieto normy sa preberajú len 
týmto oznámením). 
 
 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka  
  odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

Schválené STN 

1. STN EN ISO 10326-1 
(01 1420) 

Mechanické kmitanie. Laboratór-
na metóda hodnotenia kmitania 
sedadiel vozidiel. Časť 1: Základ-
né požiadavky (ISO 10326-1: 
2016) 
(EN ISO 10326-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 30326-1 
(01 1420) 

Mechanické kmitanie. Laboratór-
na metóda hodnotenia kmitania 
sedadiel vozidiel. Časť 1: Zá-
kladné požiadavky 
(EN 30326-1: 1994) 
z decembra 1996 

   
2. STN EN ISO 19110 

(01 9336) 
Geografické informácie. Meto-
dika tvorby katalógu objektov 
(ISO 19110: 2016) 
(EN ISO 19110: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa 30. 6. 2017 
ruší 

 STN EN ISO 19110 
(01 9336) 

Geografická informácia. Meto-
dológia tvorby katalógu objektov
(ISO 19110: 2005) *) 
(EN ISO 19110: 2006) 
z januára 2007 

3. STN EN ISO 19598 
(03 8517) 

Kovové povlaky. Elektrolyticky 
vylúčené povlaky zinku alebo
zliatin zinku na železe alebo 
oceli s dodatočnou úpravou bez 
obsahu Cr(VI) (ISO 19598: 
2016) 
(EN ISO 19598: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
4. STN EN 16813 

(03 8733) 
Žiarové striekanie. Meranie 
elektrickej vodivosti žiarovo
striekaných neželezných kovo-
vých povlakov pomocou metó-
dy vírivých prúdov 
(EN 16813: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
5. STN P CEN/TS 16981

(03 9001) 
Fotokatalýza. Slovník 
(CEN/TS 16981: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Táto predbežná STN je určená na 
overenie. Pripomienky zasielajte 
ÚNMS SR najneskôr do 30. 11. 
2018. 

   
6. STN P CEN/TS 16980-1

(03 9006) 
Fotokatalýza. Skúšobné metó-
dy s nepretržitým prietokom. 
Časť 1: Určovanie odbúra-
vania oxidu dusnatého (NO)
fotokatalytickými materiálmi 
v ovzduší 
(CEN/TS 16980-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Táto predbežná STN je určená na 
overenie. Pripomienky zasielajte 
ÚNMS SR najneskôr do 31. 12. 
2018. 

   
7. STN EN 16282-2 

(12 7041) 
Zariadenie pre komerčné ku-
chyne. Komponenty na vetranie 
komerčných kuchýň. Časť 2: 
Kuchynské digestory. Navrho-
vanie a bezpečnostné požiadavky
(EN 16282-2: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
8. STN EN 16282-3 

(12 7041) 
Zariadenie pre komerčné ku-
chyne. Komponenty na vetranie 
komerčných kuchýň. Časť 3: 
Kuchynské vetracie stropy. Na-
vrhovanie a bezpečnostné požia-
davky 
(EN 16282-3: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
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9. STN EN 16282-4 
(12 7041) 

Zariadenie pre komerčné ku-
chyne. Komponenty na vetranie 
komerčných kuchýň. Časť 4:
Výustky pre prívod a odvod
vzduchu. Navrhovanie a bez-
pečnostné požiadavky 
(EN 16282-4: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
10. STN EN 13771-1 

(14 4608) 
Kompresory a kondenzačné jed-
notky na chladenie. Skúšobné 
metódy a skúšanie vlastností. 
Časť 1: Kompresory pre chla-
diace zariadenia 
(EN 13771-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13771-1 
(14 4608) 

Kompresory a kondenzačné jed-
notky na chladenie. Skúšobné
metódy a skúšanie vlastností.
Časť 1: Kompresory pre chladiace 
zariadenia ****) 
(EN 13771-1: 2003) 
z januára 2004 

   
11. STN EN ISO 4231 

(22 3212) 
Ručné a strojové závitové kru-
hové čeľuste pre valcové rúr-
kové závity série G (ISO 4231: 
2016) 
(EN ISO 4231: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 24231 
(22 3212) 

Ručné a strojové závitové kru-
hové čeľuste pre valcové rúrkové
závity, séria G 
(EN 24231: 1989) 
z decembra 1993 

   
12. STN EN ISO 4230 

(22 3214) 
Ručné a strojové závitové kru-
hové čeľuste pre rúrkové kuže-
ľové závity série R (ISO 4230: 
2016) 
(EN ISO 4230: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 24230 
(22 3214) 

Ručné a strojové závitové kru-
hové čeľuste pre rúrkové kuže-
ľové závity série R 
(EN 24230: 1989) 
z decembra 1993 

   
13. STN EN ISO 15236-1 

(26 0394) 
Oceľovokordové dopravné pá-
sy. Časť 1: Konštrukcia, roz-
mery a mechanické požiadavky 
na dopravné pásy na všeobecné
používanie (ISO 15236-1: 2016)
(EN ISO 15236-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 15236-1 
(26 0394) 

Oceľovokordové dopravné pásy. 
Časť 1: Konštrukcia, rozmery 
a mechanické požiadavky na 
dopravné pásy na všeobecné 
používanie (ISO 15236-1: 2005)
(EN ISO 15236-1: 2005) 
z augusta 2006 

   
14. STN EN 12642 

(26 8650) 
Upevňovanie nákladu na cest-
ných vozidlách. Nadstavba 
úžitkových vozidiel. Minimálne 
požiadavky 
(EN 12642: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 12642 
(26 8650) 

Zabezpečovanie nákladu na cest-
ných vozidlách. Konštrukcia ko-
merčných vozidiel. Minimálne 
požiadavky ****) 
(EN 12642: 2006) 
z februára 2007 

   
15. STN EN ISO 3691-3 

(26 8811) 
Priemyselné vozíky. Bezpeč-
nostné požiadavky a overova-
nie. Časť 3: Dodatočné požia-
davky na vozíky so zdvižným 
miestom obsluhy a vozíky špe-
cificky konštruované na pojazd 
so zdvihnutým nákladom (ISO 
3691-3: 2016) 
(EN ISO 3691-3: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
16. STN EN 16241+A1 

(28 4081) 
Železnice. Nastavovač odľahlosti
zdrží 
(EN 16241: 2014+A1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 16241 
(28 4081) 

Železnice. Nastavovač odľahlosti 
zdrží ****) 
(EN 16241: 2014) 
z júna 2014 

   
17. STN EN 50436-3 

(30 4010) 
Uzamykanie reagujúce na al-
kohol. Skúšobné metódy a po-
žiadavky na funkčné vlastnosti. 
Časť 3: Usmernenie pre úrady, 
rozhodovacie orgány, odbera-
teľov a používateľov 
(EN 50436-3: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa 31. 10. 2019 
ruší 

 TNI CLC/TR 50436-3 
(30 4010) 

Uzamykanie reagujúce na alko-
hol. Skúšobné metódy a požia-
davky na funkčné vlastnosti. 
Časť 3: Usmernenie pre rozho-
dovateľov, nákupcov a použí-
vateľov ****) 
(CLC/TR 50436-3: 2010) 
z októbra 2011 
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18. STN EN 50436-7 
(30 4010) 

Uzamykanie reagujúce na al-
kohol. Skúšobné metódy a po-
žiadavky na funkčné vlastnosti.
Časť 7: Doklad o inštalovaní 
(EN 50436-7: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
19. STN EN 61162-1 

(32 6790) 
Námorná navigácia a rádioko-
munikačné zariadenia a systé-
my. Digitálne rozhranie. Časť 1: 
Jeden vysielač a viac prijímačov
(EN 61162-1: 2016, 
IEC 61162-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa 5. 10. 2019 
ruší 

 STN EN 61162-1 
(32 6790) 

Námorná navigácia a rádioko-
munikačné zariadenia a systémy.
Digitálne rozhranie. Časť 1: Je-
den vysielač a viac prijímačov
****) 
(EN 61162-1: 2011, 
IEC 61162-1: 2010) 
z apríla 2011 

   
20. STN EN 61605 

(35 1061) 
Nepremenné induktory pre
elektronické a telekomunikačné
zariadenia. Kódy označenia 
(EN 61605: 2017, 
IEC 61605: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa 30. 11. 2019 
ruší 

 STN EN 61605 
(35 1061) 

Nepremenné induktory pre elek-
tronické a telekomunikačné za-
riadenia. Kódy označenia ****) 
(EN 61605: 2005, 
IEC 61605: 2005) 
z marca 2006 

   
21. STN EN 62271-212 

(35 4220) 
Vysokonapäťové spínacie a ria-
diace zariadenia. Časť 212: 
Kompaktná zostava zariadenia 
pre distribučné elektrické sta-
nice (CEADS) 
(EN 62271-212: 2017, 
IEC 62271-212: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa 30. 11. 2019 
ruší 

 STN EN 50532 
(35 4205) 

Kompaktná zostava zariadenia
pre distribučné elektrické stanice 
(CEADS) ****) 
(EN 50532: 2010) 
z októbra 2010 

   

22. STN EN 60603-7-82 
(35 4620) 

Konektory pre elektronické 
zariadenia. Časť 7-82: Podrob-
ná špecifikácia pre 8-pólové 
tienené, 12-kontaktné, tienené, 
voľné a pevné konektory na 
prenos dát pri frekvenciách do 
2 000 MHz 
(EN 60603-7-82: 2016, 
IEC 60603-7-82: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
23. STN EN 61076-3-120 

(35 4621) 
Konektory pre elektronické za-
riadenia. Požiadavky na výro-
bok. Časť 3-120: Pravouhlé 
konektory. Podrobná špecifi-
kácia pre rozoberateľné výko-
nové konektory s uzáverom so 
západkou pre jednosmerné 
menovité napätie 250 V a me-
novitý prúd 30 A 
(EN 61076-3-120: 2016, 
IEC 61076-3-120: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
24. STN EN 50052 

(35 7176) 
Vysokonapäťové spínacie a ria-
diace zariadenia. Kryty zo zlia-
tin hliníka na odliatky izolo-
vané plynom 
(EN 50052: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa 12. 9. 2019 
ruší 

 STN EN 50052+A2 
(35 7176) 

Kryty zo zliatin hliníka na od-
liatky vysokonapäťových rozvá-
dzačov izolovaných plynom ***)
(EN 50052: 1986, 
EN 50052: 1986/A2: 1993) 
z januára 2002 

   
25. STN EN 50193-2-2 

(36 1061) 
Elektrické prietokové ohrie-
vače vody. Časť 2-2: Požia-
davky na funkčné vlastnosti. 
Jednobodové elektrické prieto-
kové sprchy. Účinnosť 
(EN 50193-2-2: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
26. STN EN 16836-1 

(36 5712) 
Komunikačné systémy pre me-
radlá. Bezdrôtové siete na vý-
menu metrických dát. Časť 1:
Úvod a rozsah normalizácie 
(EN 16836-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
27. STN EN 16836-2 

(36 5712) 
Komunikačné systémy pre me-
radlá. Bezdrôtové siete na vý-
menu metrických dát. Časť 2: 
Sieťové vrstvy a špecifikácie 
vrstvy 
(EN 16836-2: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
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28. STN EN 16836-3 
(36 5712) 

Komunikačné systémy pre me-
radlá. Bezdrôtové siete na vý-
menu metrických dát. Časť 3:
Špecifikácia energetického pro-
filu špeciálnej aplikačnej vrstvy
(EN 16836-3: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
29. STN EN 50667 

(36 7254) 
Informačná technika. Systémy
automatizovaného manažérstva
infraštruktúry (AIM). Požia-
davky, výmena dát a aplikácie 
(EN 50667: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
30. STN EN 50600-4-1 

(36 7254) 
Informačná technika. Zariade-
nia a infraštruktúry výpočto-
vých stredísk. Časť 4-1: Prehľad 
a všeobecné požiadavky na kľú-
čové ukazovatele výkonnosti 
(EN 50600-4-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
31. STN EN 50600-4-2 

(36 7254) 
Informačná technika. Zariade-
nia a infraštruktúry výpočto-
vých stredísk. Časť 4-2: Efek-
tívnosť využitia energie 
(EN 50600-4-2: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
32. STN EN 50600-4-3 

(36 7254) 
Informačná technika. Zariade-
nia a infraštruktúry výpočto-
vých stredísk. Časť 4-3: Čini-
teľ obnoviteľnosti energie 
(EN 50600-4-3: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
33. STN EN ISO 148-1 

(42 0381) 
Kovové materiály. Skúška rá-
zovej húževnatosti podľa Char-
pyho. Časť 1: Skúšobné me-
tódy (ISO 148-1: 2016) 
(EN ISO 148-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 148-1 
(42 0381) 

Kovové materiály. Skúška rázo-
vej húževnatosti podľa Charpy-
ho. Časť 1: Skúšobné metódy
(ISO 148-1: 2009) ****) 
(EN ISO 148-1: 2010) 
z februára 2011 

   
34. STN EN ISO 148-2 

(42 0381) 
Kovové materiály. Skúška rá-
zovej húževnatosti podľa Char-
pyho. Časť 2: Verifikácia skú-
šobných strojov (ISO 148-2: 
2016) 
(EN ISO 148-2: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 148-2 
(42 0381) 

Kovové materiály. Skúška rázo-
vej húževnatosti podľa Char-
pyho. Časť 2: Verifikácia skú-
šobných strojov (ISO 148-2: 
2008) ****) 
(EN ISO 148-2: 2008) 
z júna 2009 

   
35. STN EN ISO 148-3 

(42 0381) 
Kovové materiály. Skúška rázo-
vej húževnatosti podľa Charpyho.
Časť 3: Príprava a charakte-
ristika referenčných skúšobných 
telies s vrubom V podľa Char-
pyho na overovanie skúšobných 
strojov (ISO 148-3: 2016) 
(EN ISO 148-3: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 148-3 
(42 0381) 

Kovové materiály. Skúška rázovej
húževnatosti podľa Charpyho. 
Časť 3: Príprava a charakteristika 
referenčných skúšobných telies 
s vrubom V podľa Charpyho na 
overovanie skúšobných strojov 
(ISO 148-3: 2008) ****) 
(EN ISO 148-3: 2008) 
z júna 2009 

   
36. STN P CEN/TS 16663

(49 0671) 
Trvanlivosť dreva a výrobkov 
na báze dreva. Stanovenie emi-
sií z dreva ošetreného ochran-
ným prostriedkom do životného 
prostredia. Drevené komodity 
vystavené triede používania 3 
(bez povrchovej úpravy, nie 
v kontakte s pôdou). Metóda 
v poloprírodných podmienkach 
(CEN/TS 16663: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Táto predbežná STN je určená na 
overenie. Pripomienky zasielajte 
ÚNMS SR najneskôr do 30. 11. 
2018. 

   
37. STN P CEN/TS 17010

(60 3007) 
Nanotechnológie. Odporúčania 
na merané veličiny na charak-
terizáciu nanoobjektov a mate-
riálov s ich obsahom 
(CEN/TS 17010: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Táto predbežná STN je určená na 
overenie. Pripomienky zasielajte 
ÚNMS SR najneskôr do 31. 12. 
2018. 
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38. STN EN ISO 7751 
(63 5219) 

Gumové a plastové hadice a ha-
dice s koncovkami. Pomery 
skúšobného a poruchového tla-
ku k menovitému pracovnému 
tlaku (ISO 7751: 2016) 
(EN ISO 7751: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 7751 
(63 5219) 

Gumové a plastové hadice a ha-
dice s koncovkami. Pomery skú-
šobného a poruchového tlaku 
k maximálnemu pracovnému tlaku
(ISO 7751: 1991) 
(EN ISO 7751: 1997) 
z februára 2001 

   
39. STN EN ISO 1401 

(63 5230) 
Gumové hadice na rozprašova-
nie v poľnohospodárstve (ISO 
1401: 2016) 
(EN ISO 1401: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 1401 
(63 5230) 

Gumové hadice na rozprašovanie
v poľnohospodárstve (ISO 1401: 
1999) ****) 
(EN ISO 1401: 1999) 
z októbra 2001 

   
40. STN EN ISO 2398 

(63 5366) 
Gumové hadice vystužené tex-
tilom na stlačený vzduch. Špe-
cifikácia (ISO 2398: 2016) 
(EN ISO 2398: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 2398 
(63 5366) 

Gumové hadice s textilnou vý-
stužou na stlačený vzduch. Špe-
cifikácia (ISO 2398: 2006) ****)
(mod EN ISO 2398: 2008) 
z mája 2009 

   
41. STN EN ISO 8331 

(63 5439) 
Gumové hadice a hadice s kon-
covkami. Návod na výber, 
uchovanie, použitie a údržbu
(ISO 8331: 2016) 
(EN ISO 8331: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 8331 
(63 5439) 

Gumové hadice a hadice s kon-
covkami. Návod na výber, ucho-
vanie, použitie a údržbu (ISO
8331: 2014) ****) 
(EN ISO 8331: 2014) 
z augusta 2014 

   
42. STN EN 16896 

(65 6219) 
Ropné a príbuzné výrobky.
Stanovenie kinematickej visko-
zity. Metóda Stabingerovým
viskozimetrom 
(EN 16896: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   

43. STN EN 13587 
(65 7037) 

Asfalty a asfaltové spojivá. Sta-
novenie ťahových vlastností 
asfaltových spojív ťahovou skúš-
kou 
(EN 13587: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13587 
(65 7037) 

Asfalty a asfaltové spojivá. Sta-
novenie ťahových vlastností as-
faltových spojív ťahovou skúškou
(EN 13587: 2010) 
z decembra 2010 

 STN EN 13703 
(65 7043) 

Asfalty a asfaltové spojivá. Sta-
novenie deformačnej energie 
(EN 13703: 2003) 
z februára 2008 

   
44. STN EN 13075-1 

(65 7078) 
Asfalty a asfaltové spojivá. Sta-
novenie štiepiteľnosti. Časť 1:
Stanovenie hodnoty štiepiteľ-
nosti katiónaktívnych asfalto-
vých emulzií, metóda s mine-
rálnym filerom 
(EN 13075-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13075-1 
(65 7078) 

Asfalty a asfaltové spojivá. Sta-
novenie štiepiteľnosti. Časť 1: 
Stanovenie hodnoty štiepiteľ-
nosti katiónaktívnych asfalto-
vých emulzií, metóda s mine-
rálnym filerom ****) 
(EN 13075-1: 2009) 
z augusta 2009 

   
45. STN EN 13075-2 

(65 7078) 
Asfalty a asfaltové spojivá. Sta-
novenie štiepiteľnosti. Časť 2:
Stanovenie miesiteľnosti katión-
aktívnych asfaltových emulzií 
(EN 13075-2: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 13075-2 
(65 7078) 

Asfalty a asfaltové spojivá. Sta-
novenie štiepiteľnosti. Časť 2: 
Stanovenie miesiteľnosti katión-
aktívnych asfaltových emulzií 
****) 
(EN 13075-2: 2009) 
z augusta 2009 

   
46. STN EN ISO 18674-2 

(72 1034) 
Geotechnický prieskum a skú-
šanie. Geotechnický monitoring 
pomocou terénnych prístrojov. 
Časť 2: Meranie posunov pozdĺž 
línie: extenzometre (ISO 18674-2:
2016) 
(EN ISO 18674-2: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
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47. STN EN ISO 17892-4 
(72 1049) 

Geotechnický prieskum a skúš-
ky. Laboratórne skúšky zemín.
Časť 4: Stanovenie krivky zr-
nitosti (ISO 17892-4: 2016) 
(EN ISO 17892-4: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
48. STN EN 196-3 

(72 2100) 
Metódy skúšania cementu.
Časť 3: Stanovenie času tuhnu-
tia a objemovej stálosti 
(EN 196-3: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 196-3+A1 
(72 2100) 

Metódy skúšania cementu. Časť 3:
Stanovenie času tuhnutia a ob-
jemovej stálosti (Konsolidovaný
text) 
(EN 196-3: 2005+A1: 2008) 
z mája 2009 

   
49. STN EN 998-1 

(72 2430) 
Špecifikácia mált na murivo.
Časť 1: Malta na vnútorné
a vonkajšie omietky 
(EN 998-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa 31. 8. 2018 
ruší 

 STN EN 998-1 
(72 2430) 

Špecifikácia mált na murivo.
Časť 1: Malta na vnútorné a von-
kajšie omietky 
(EN 998-1: 2010) 
z apríla 2011 

   
50. STN EN 998-2 

(72 2430) 
Špecifikácia mált na murivo.
Časť 2: Malta na murovanie 
(EN 998-2: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa 31. 8. 2018 
ruší 

 STN EN 998-2 
(72 2430) 

Špecifikácia mált na murivo.
Časť 2: Malta na murovanie 
(EN 998-2: 2010) 
z apríla 2011 

   
51. STN EN 16725 

(73 6379) 
Železnice. Koľaj. Obnova a opra-
va prechodov cez koľaje z auste-
nitickej mangánovej ocele 
(EN 16725: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
52. STN EN ISO 16739 

(73 9001) 
Dátový formát Industry Foun-
dation Classes (IFC) pre zdie-
ľanie dát v stavebníctve a faci-
lity managemente (ISO 16739:
2013) 
(EN ISO 16739: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   

53. STN EN ISO 5667-6 
(75 7051) 

Kvalita vody. Odber vzoriek. 
Časť 6: Pokyny na odber vzoriek 
z riek a potokov (ISO 5667-6: 
2014) 
(EN ISO 5667-6: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN ISO 5667-6 
(75 7051) 

Kvalita vody. Odber vzoriek. 
Časť 6: Pokyny na odber vzoriek 
z riek a potokov 
(ISO 5667-6: 2005) 
z júla 2007 

   
54. STN EN ISO 10253 

(75 7744) 
Kvalita vody. Skúška inhibície 
rastu morských rias Skele-
tonema sp. a Phaeodactylum 
tricornutum (ISO 10253: 2016)
(EN ISO 10253: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 10253 
(75 7744) 

Kvalita vody. Skúška inhibície 
rastu morských rias Skeletonema 
costatum a Phaeodactylum tri-
cornutum (ISO 10253: 2006) ****)
(EN ISO 10253: 2006) 
z októbra 2006 

   
55. STN EN ISO 4674-1 

(80 0910) 
Textílie povrstvené gumou alebo 
plastmi. Zisťovanie odolnosti
proti ďalšiemu trhaniu. Časť 1:
Skúšobné metódy s konštantnou 
rýchlosťou (ISO 4674-1: 2016) 
(EN ISO 4674-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 4674-1 
(80 0910) 

Textílie povrstvené gumou alebo 
plastmi. Zisťovanie odolnosti 
proti ďalšiemu trhaniu. Časť 1: 
Skúšobné metódy s konštantnou 
rýchlosťou (ISO 4674-1: 2003) 
****) 
(EN ISO 4674-1: 2003) 
z marca 2004 

   
56. STN EN ISO 374-1 

(83 2340) 
Ochranné rukavice proti ne-
bezpečným chemikáliám a mi-
kroorganizmom. Časť 1: Ter-
minológia a požiadavky na
vyhotovenie pre chemické riziká 
(ISO 374-1: 2016) 
(EN ISO 374-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Rozpracované prekladom. 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 374-1 
(83 2340) 

Ochranné rukavice proti chemi-
káliám a mikroorganizmom. 
Časť 1: Terminológia a požado-
vané vlastnosti 
(EN 374-1: 2003) 
z októbra 2004 
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57. STN EN ISO 374-5 
(83 2340) 

Ochranné rukavice proti ne-
bezpečným chemikáliám a mi-
kroorganizmom. Časť 5: Ter-
minológia a požiadavky na 
vyhotovenie pre mikrobiálne 
riziká (ISO 374-5: 2016) 
(EN ISO 374-5: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Rozpracované prekladom. 

   
58. STN EN 388 

(83 2345) 
Ochranné rukavice proti me-
chanickým rizikám 
(EN 388: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Rozpracované prekladom. 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 388 
(83 2345) 

Ochranné rukavice proti mecha-
nickým rizikám 
(EN 388: 2003) 
z októbra 2004 

   
59. STN EN ISO 16409 

(84 0010) 
Stomatológia. Výrobky ústnej
hygieny. Ručné zubné kefky
(ISO 16409: 2016) 
(EN ISO 16409: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 16409 
(84 0010) 

Stomatológia. Výrobky ústnej
hygieny. Ručné zubné kefky
(ISO 16409: 2006/Amd 1: 2010) 
****) 
(EN ISO 16409: 2006) 
z marca 2007 

   
60. STN EN ISO 9999 

(84 2001) 
Technické pomôcky pre osoby so
zdravotným postihnutím. Klasifi-
kácia a terminológia (ISO 9999: 
2016) 
(EN ISO 9999: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9999 
(84 2001) 

Technické pomôcky pre osoby so 
zdravotným postihnutím. Klasifi-
kácia a terminológia (ISO 9999: 
2011) ****) 
(EN ISO 9999: 2011) 
z novembra 2011 

   
61. STN EN ISO 15223-1 

(85 0005) 
Zdravotnícke pomôcky. Značky 
používané na štítkoch zdravot-
níckych pomôcok, označovanie 
a informácie poskytované výrob-
com. Časť 1: Všeobecné požia-
davky (ISO 15223-1: 2016) 
(EN ISO 15223-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Rozpracované prekladom. 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 15223-1 
(85 0005) 

Zdravotnícke pomôcky. Značky 
používané na štítkoch zdravot-
níckych pomôcok, označovanie 
a poskytovanie informácií. Časť 1:
Všeobecné požiadavky (ISO 
15223-1: 2012) 
(EN ISO 15223-1: 2012, 
EN ISO 15223-1: 2012/Cor. Jul.
2012) 
z novembra 2012 

   
62. STN EN ISO 22870 

(85 5011) 
Vyšetrenia v mieste starostli-
vosti (VVMS). Požiadavky na 
kvalitu a kompetentnosť (ISO 
22870: 2016) 
(EN ISO 22870: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa 30. 11. 2019 
ruší 

 STN EN ISO 22870 
(85 5011) 

Vyšetrenia v mieste starostlivosti 
(VVMS). Požiadavky na kvalitu 
a kompetentnosť (ISO 22870: 
2006) 
(EN ISO 22870: 2006) 
z decembra 2006 

   
63. STN EN ISO 8871-5 

(85 5225) 
Dielce z elastomérov na paren-
terálne použitie a pre farma-
ceutické prístroje. Časť 5:
Funkčné požiadavky a skúšanie
(ISO 8871-5: 2016) 
(EN ISO 8871-5: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 8871-5 
(85 5225) 

Dielce z elastomérov na parente-
rálne použitie a pre farmace-
utické prístroje. Časť 5: Funkčné 
požiadavky a skúšanie (ISO 
8871-5: 2005) ****) 
(EN ISO 8871-5: 2014) 
z februára 2015 

   
64. STN EN 80369-5 

(85 5260) 
Spojky s malým priemerom na 
kvapaliny a plyny v apliká-
ciách zdravotnej starostlivosti.
Časť 5: Spojky na použitie 
nafukovacích manžiet končatín
(EN 80369-5: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   
65. STN EN ISO 3964 

(85 6010) 
Stomatológia. Spojovacie roz-
mery násadca (ISO 3964: 2016)
(EN ISO 3964: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN 23964 
(85 6010) 

Stomatológia. Stomatologické ná-
sadce. Pripájacie rozmery 
(EN 23964: 1989, 
EN 23964: 1989/AC1: 1990) 
zo septembra 1998 
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66. STN EN ISO 9173-1 
(85 6061) 

Stomatológia. Extrakčné kliešte. 
Časť 1: Všeobecné požiadavky 
a skúšobné metódy (ISO 9173-1: 
2016) 
(EN ISO 9173-1: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 9173-1 
(85 6061) 

Stomatológia. Extrakčné kliešte.
Časť 1: Všeobecné požiadavky
a skúšobné metódy (ISO 9173-1: 
2006) ****) 
(EN ISO 9173-1: 2006) 
z októbra 2006 

   
67. STN EN ISO 14801 

(85 6340) 
Stomatológia. Implantáty. Dy-
namická skúška únavy dentál-
nych implantátov (ISO 14801: 
2016) 
(EN ISO 14801: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 14801 
(85 6340) 

Stomatológia. Skúška únavy den-
tálnych implantátov (ISO 14801: 
2007) ****) 
(EN ISO 14801: 2007) 
z mája 2008 

   
68. STN EN ISO 5832-3 

(85 6364) 
Chirurgické implantáty. Kovo-
vé materiály. Časť 3: Tvár-
nená zliatina titánu, 6-hliníka, 
4-vanádia (ISO 5832-3: 2016) 
(EN ISO 5832-3: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
Jej oznámením sa ruší 

 STN EN ISO 5832-3 
(85 6364) 

Chirurgické implantáty. Kovové
materiály. Časť 3: Tvárnená zlia-
tina titánu, 6-hliníka, 4-vanádia 
(ISO 5832-3: 1996) ****) 
(EN ISO 5832-3: 2012) 
zo septembra 2012 

Zrušené STN 

69. STN EN 61788-11 
(34 5685) 

Supravodivosť. Časť 11: Me-
ranie pomeru zvyškového od-
poru. Pomer zvyškového odpo-
ru kompozitných supravodičov
Nb3Sn ****) 
(EN 61788-11: 2011, 
IEC 61788-11: 2011) 
z decembra 2011 
Zrušená od 1. 5. 2017 
EN 61788 11: 2011 zrušená
v CENELEC bez náhrady. 

   

70. STN 34 7410-8 
 

Káble a vodiče izolované PVC 
na menovité napätie do 450/
750 V vrátane. Časť 8: Vodiče 
na dekoratívne reťazce ****) 
(HD 21.8 S2: 1999) 
zo septembra 2001 
Zrušená od 1. 5. 2017 
HD 21.8 S2: 1999 zrušený 
v CENELEC bez náhrady. 

  

Zmeny STN 

71. STN EN ISO 12209/ 
A1 
(07 8528) 

Fľaše na plyny. Výstupné venti-
lové pripojenia fliaš na stlačený 
vzduch na dýchanie (ISO 12209: 
2013/Amd 1: 2016). Zmena A1 
STN EN ISO 12209  
z januára 2014 
(EN ISO 12209: 2013/A1: 2016)
Platí od 1. 5. 2017 

   
72. STN 35 4181/A11 

 
Zásuvkové prúdové chrániče 
s nadprúdovou ochranou alebo 
bez nadprúdovej ochrany pre 
domácnosť a na podobné po-
užitie. Zmena A11 
STN 35 4181 z mája 2017 
(HD 62640: 2015/A11: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 
STN 35 4181 z mája 2017 sa bez 
zmeny A11 môže používať do 
11. 2. 2019. 

   
73. STN EN ISO 5395-2/ 

A1 
(47 0624) 

Záhradné stroje. Bezpečnostné 
požiadavky na kosačky na trá-
vu so spaľovacím motorom. 
Časť 2: Ručne vedené kosačky 
(ISO 5395-2: 2013/Amd 1: 2016). 
Zmena A1 
STN EN ISO 5395-2  
z januára 2014 
(EN ISO 5395-2: 2013/A1: 2016)
Platí od 1. 5. 2017 

  

Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske 
normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou 
stranou. 

Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európ-
ske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky 
o vydaní technických normalizačných informácií 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky oznamuje, že vydal ďalej uvedené dokumenty CEN, 
CENELEC, ISO a IEC a dokumenty ÚNMS SR, ktoré nemajú 
postavenie technickej normy, ako technické normalizačné 
informácie s označením TNI a s prideleným triediacim zna-
kom.  
 
 
 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka  
  odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
 

Schválené TNI 

1. TNI 05 0706 
 

Odporúčanie na uplatňovanie
normy STN EN ISO 9606-1 
Vydanie: máj 2017 

   
2. TNI CEN/TR 16940 

(38 6402) 
Plynové inštalácie v obytných
objektoch. Bezpečnostné odpo-
rúčania ****) 
(CEN/TR 16940: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   

3. TNI CEN/TR 16886 
(73 2063) 

Pokyny na aplikáciu štatistic-
kých metód na stanovenie vlast-
ností muriva ****) 
(CEN/TR 16886: 2016) 
Platí od 1. 5. 2017 

   

Dokumenty bez označenia hviezdičkami sa vydávajú v sloven-
skom jazyku. 

Dokumenty označené ****) sa preberajú oznámením vo Vest-
níku ÚNMS SR. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o návrhu na zrušenie STN 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predkladá podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách 
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie 
zoznam slovenských technických noriem (STN) navrhovaných na zrušenie pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť alebo 
z iných dôvodov.  

Každý, kto má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 8 týždňov od zverejnenia tohto oznámenia 
u uvedeného zodpovedného zamestnanca ÚNMS SR. 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
Štefanovičova 3 
P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

 
 

Označenie STN Názov STN Dátum vydania/ 
schválenia Zodpovedný zamestnanec 

STN 34 7470-14 Káble a vodiče so zosietenou izoláciou na menovité 
napätia do 450/750 V vrátane. Časť 14: Vysokoohybné 
šnúry 

1. 7. 2007 Ing. Miriam Sobihardová 

STN 92 0300 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov 
tepla 

1. 1. 1997 Ing. Lukáš Fiala 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

o zverejňovaní plánu technickej normalizácie 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznamy úloh zaradených do plánu 
technickej normalizácie podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sú zverejňované na webovej stránke 
ÚNMS SR na www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN. 

Každý, kto má záujem stať sa účastníkom pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, sa môže prihlásiť do 4 týž-
dňov od zverejnenia zoznamu u spracovateľa, ktorého adresa je uvedená pri konkrétnej úlohe. 

 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 

 

 

 
Oznámenie 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  
o verejnom prerokovaní návrhov európskych a medzinárodných noriem 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov oznamuje, že zoznamy návrhov európskych a medzinárodných noriem a iných dokumentov sú zverejňované na verejné 
prerokovanie na webovej stránke ÚNMS SR www.unms.sk v časti Technická normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN. 

Texty návrhov európskych noriem a medzinárodných noriem a ďalších dokumentov CEN, CENELEC, ISO, IEC a ETSI sú 
dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez 
webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky 
na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným 
a poštovným. 

Pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov je potrebné zaslať najneskôr 4 týždne pred termínom na odpoveď 
národných členov uvedenom pri každom dokumente na adresu:  

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
Štefanovičova 3 
P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk. 

Pripomienky musia byť vložené do formulára, prednostne v angličtine. Formulár na pripomienky je zverejnený na www.unms.sk. 

 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

o verejnom prerokovaní návrhov pôvodných STN 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 
čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii oznamuje, že zoznamy návrhov 
pôvodných STN sú zverejňované na verejné prerokovanie na webovej stránke ÚNMS SR na www.unms.sk v časti Technická 
normalizácia – Verejné prerokovanie návrhov STN. 

Pripomienky k textom návrhov noriem je potrebné zasielať spracovateľovi alebo ÚNMS SR do 3 mesiacov od dátumu zverej-
nenia oznamu, ktorý je uvedený pri každom návrhu. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na 
požiadanie. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie 
a poplatok za službu spojenú s balným a poštovným. 

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku. Formulár na pripomienky je zverejnený na 
www.unms.sk. 

 Ing. Viera Huková 
 riaditeľka odboru technickej normalizácie 
 v. r. 
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Oznámenie 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
o autorizácii podľa zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. g) zákona č. 142/2000 Z. z. 
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že podľa § 24 tohto zákona vydal 
v marci 2017 tieto rozhodnutia z oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel a úradného merania: 
 

1. Rozhodnutie č. 2017/900/006380/01912 zo dňa 30. 3. 2017 vydané pre ZEN – SERVIS, spol. s r. o., Lietavská 9,  
851 06 Bratislava, IČO: 35 919 671.  

Predmetom rozhodnutia je zmena autorizácie na výkon overovania meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla a ich 
členov udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/006709/02810 zo dňa 5. 2. 2014 v znení Rozhodnutia č. 2016/900/ 
002012/00674 zo dňa 14. 3. 2016 spočívajúca v zmene zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby. 

Platnosť rozhodnutia: do 5. 2. 2019. 

 Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 
 riaditeľ odboru metrológie 
 v. r. 

 

 

2. METROLÓGIA 
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Rozhodnutie 
č. 2017/900/005036/01458 zo dňa 28. 2. 2017 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. g) zákona 
č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

r u š í 

Metodické usmernenie č. 2016/900/001860/00630 zo dňa 1. marca 2016 uverejnené vo Vestníku 03/2016 (ďalej len 
„Metodické usmernenie“). 

Odôvodnenie: 

Metodické usmernenie bolo vydané pre registrované osoby podľa § 26 zákona, ktorých predmetom činnosti je oprava určených 
meradiel a za účelom zjednotenia postupu pri zabezpečení prvotného overenia určeného meradla po vykonanej oprave podľa 
ustanovenia § 16 ods. 1 a ods. 3 zákona. 

Dňom 1. marca 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 42/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 42/2017“). Problematika, ktorá bola 
predmetom úpravy Metodického usmernenia, bola premietnutá do ustanovení zákona č. 42/2017 (v ustanovení § 17) a Metodické 
usmernenie sa tým pádom stalo neaktuálnym a z tohto dôvodu bolo zrušené.  
 
 
 

 Ing. Pavol Pavlis 
 predseda úradu 
 v. r. 
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Oznámenie 
Informačného strediska Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 

o notifikáciách členov Dohody o technických prekážkach obchodu 
a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – Informačné stredisko WTO – oznamuje, že v marci 2017 notifikovali 
členovia dohôd ďalej uvedené návrhy technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Notifikácie, príp. návrhy 
dokumentov si možno vyžiadať prostredníctvom IS WTO osobne alebo písomne na adrese: 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
Informačné stredisko WTO 
Štefanovičova ul. č. 3 
810 05 Bratislava 

telefón:  02/57485 323 
e-mail:  infonot@normoff.gov.sk 

 Ing. Pavol Pavlis 
 predseda ÚNMS SR 
 v. r. 

Predpisy notifikované v Dohode o technických prekážkach obchodu 

Číslo/Dátum Notifikujúca 
strana Charakteristika notifikácie Pripomienková 

doba 
 

TBT/ARE/354 
13. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

orechy 

Technický predpis stanovujúci všeobecné požiadavky na manipu-
láciu s orechmi. 
 

60 dní 

TBT/ARE/355 
13. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

materiály a výrobky prichádzajúce do styku s potravinami 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na výrobu chleba z pše-
ničnej múky (neuplatňuje sa na chlieb na osobitné účely výživy), 
obchodovanie v krajinách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/356 
23. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

pesticídy a iné agrochemické látky 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na maximálne limitné
hodnoty rezíduí pesticídnych látok v poľnohospodárskych a potra-
vinárskych výrobkoch, obchodovanie v krajinách Golfskej koope-
račnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARE/357 
28. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

motorové vozidlá, označovanie 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na identifikačné číselné
označovanie motorových vozidiel, obchodovanie v krajinách Golf-
skej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

5. RÔZNE 
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TBT/ARE/358 
30. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

maniok (Manihot esculenta Crantz) 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedenú komoditu
dodávanú pre spotrebiteľa v čerstvom stave, obchodovanie v kraji-
nách Golfskej kooperačnej rady (GCC). 
 

60 dní 

TBT/ARG/318 
21. 3. 2017 
 

Argentína 
 

liečivá určené na použitie v humánnej medicíne, oznamovanie rizík 

Požiadavky na subjekty činné v oblasti obchodovania s liečivami,
oznamovacie povinnosti týkajúce sa identifikovaných rizík a násled-
ného dočasného alebo trvalého stiahnutia liečiva z obehu. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/ARG/319 
22. 3. 2017 
 

Argentína 
 

stroje na výrobu tabliet alebo kapsúl 

Národný register chemických látok – stroje na výrobu tabliet a kap-
súl, požiadavky na registráciu a opätovnú registráciu operátorov, 
modelové formuláre. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/CAN/519 
8. 3. 2017 
 

Kanada 
 

rádiové komunikácie 

Vydanie noriem a špecifikácií RSS-247 na rádiové zariadenia, 
aktualizácia certifikačných požiadaviek na digitálne prenosové sys-
témy (DTSs) a iné určené zariadenia. 
 

23. 5. 2017 
 

TBT/CAN/520 
22. 3. 2017 
 

Kanada 
 

cestné nákladné vozidlá, motory a prívesy 

Aktualizácia požiadaviek na uvedené výrobky, pokiaľ ide o pro-
dukciu skleníkových plynov. Emisné predpisy v súlade s kanadským 
zákonom o ochrane životného prostredia (1999). 
 

18. 5. 2017 
 

TBT/CHE/216 
9. 3. 2017 
 

Švajčiarsko 
 

telekomunikačné zariadenia, rádiové zariadenia a koncové teleko-
munikačné zariadenia 

Vyhláška OOIT stanovujúca technické požiadavky na telekomu-
nikačné zariadenia, vrátane regulácie používania rádiových rozhraní 
vo Švajčiarsku. 
 

20. 5. 2017 
 

TBT/CHL/393 
6. 3. 2017 
 

Čile 
 

dopravné systémy na premiestňovanie osôb využívajúce káblový
pohon, napríklad lanovky, výťahy a ich podsystémy používané verej-
nosťou alebo súkromne 

Nariadenie stanovujúce technické a bezpečnostné požiadavky na
uvedené zariadenia. 
 

60 dní 

TBT/CHL/394 
27. 3. 2017 
 

Čile 
 

potraviny určené na ľudskú konzumáciu 

Opatrenia na uľahčenie dovozu potravín do Čile, modifikácia poža-
dovaných údajov na etiketách výrobkov. 
 

60 dní 

TBT/CHL/395 
29. 3. 2017 
 

Čile 
 

motocykle 

Návrh na revíziu emisných noriem na motocykle. 
 

60 dní 

TBT/CHL/396 
31. 3. 2017 
 

Čile 
 

hybridné a elektrické vozidlá 

Technické, konštrukčné a bezpečnostné požiadavky na uvedené
vozidlá. 
 

60 dní 

TBT/DMA/14 
7. 3. 2017 
 

Dominikánska 
republika 
 

stavebné výrobky 

Národná norma stanovujúca požiadavky na duté prefabrikované 
betónové bloky vhodné na použitie do nosných a nenosných stien
budov. 
 

60 dní 
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TBT/DMA/15 
7. 3. 2017 
 

Dominikánska 
republika 
 

pneumatiky 

Národná norma stanovujúca požiadavky na pneumatiky určené
predovšetkým na nákladné automobily a autobusy, súlad s rele-
vantnými časťami medzinárodnej normy ISO 4209. 
 

60 dní 

TBT/ECU/332 
22. 3. 2017 
 

Ekvádor 
 

hygienické výrobky klasifikované na použitie v kontakte s potra-
vinami 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na uvedené výrobky. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/ECU/333 
22. 3. 2017 
 

Ekvádor 
 

spracované potraviny  

Technický predpis stanovujúci sanitárne požiadavky na spracované 
potraviny, potravinárske prevádzky, zariadenia na distribúciu, 
obchodovanie a manipuláciu s potravinami, vrátane podnikov hro-
madného stravovania. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/EU/458 
8. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

kozmetické výrobky 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III
nariadenia (ES) č. 1223/2009 Európskeho parlamentu a Rady o koz-
metických výrobkoch. Obmedzenie prítomnosti arašidových pro-
teínov, arašidového oleja a jeho extraktov na základe stanoviska 
Vedeckého výboru pre spotrebiteľskú bezpečnosť (SCCS). 
 

60 dní 

TBT/EU/459 
13. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

biocídne výrobky 

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie v súlade s článkom 3(3) 
nariadenia Rady (EÚ) č. 528/2012 Európskeho parlamentu a Rady 
o monitorovaní návnad, ktoré obsahujú látky priťahujúce hmyz. 
 

60 dní 

TBT/EU/460 
23. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach  

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení 
smernice Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. 
 

90 dní 

TBT/EU/461 
29. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

biocídne výrobky 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje
aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného ako existujúca účinná
látka na použitie do biocídnych výrobkov produktového typu 1, 2, 3,
4 a 5. 
 

60 dní 

TBT/EU/462 
29. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

biocídne výrobky 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje
aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu vápenatého ako existujúca
účinná látka na použitie do biocídnych výrobkov produktového 
typu 2, 3, 4 a 5. 
 

60 dní 

TBT/EU/463 
29. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

biocídne výrobky 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje
aktívny chlór uvoľnený z chlóru ako existujúca účinná látka na
použitie do biocídnych výrobkov produktového typu 2 a 5. 
 

60 dní 

TBT/EU/464 
29. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

biocídne výrobky 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje
kyselina peroctová, generovaná z látok Tetraacetylethylenediamine 
a Sodium percarbonate ako existujúca účinná látka na použitie do
biocídnych výrobkov produktového typu 2, 3 a 4. 
 

60 dní 
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TBT/EU/465 
29. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

biocídne výrobky 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje
2-octyl-isothiazol-3(2H)-one ako existujúca účinná látka na pou-
žitie do biocídnych výrobkov produktového typu 8. 
 

60 dní 

TBT/EU/466 
29. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

biocídne výrobky 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje 
2-methylisothiazol-3(2H)-one ako existujúca účinná látka na pou-
žitie do biocídnych výrobkov produktového typu 11. 
 

60 dní 

TBT/EU/467 
29. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

biocídne výrobky 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje
2-methylisothiazol-3(2H)-one ako existujúca účinná látka na pou-
žitie do biocídnych výrobkov produktového typu 13. 
 

60 dní 

TBT/EU/468 
31. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

potraviny 

Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2002/
364/ES, pokiaľ ide o požiadavky na kombinované testy anti-
génov/protilátok HCV a amplifikačné techniky kyseliny nukleovej 
v kvalitatívnych testoch HIV. 
 

60 dní 

TBT/EU/469 
31. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

Beta-cypermethrin ako účinná pesticídna látka 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie o neschválení Beta-cyper-
methrinu ako účinnej pesticídnej látky v súlade s nariadením (ES) 
č. 1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov 
na ochranu rastlín na trh. Nariadenie sa opiera o posúdenie rizík 
uvedenej látky Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). 
 

60 dní 

TBT/EU/470 
31. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

vozidlá kategórie M 1 alebo N 1 definované v prílohe IIA k smernici 
70/156/EHS a trojkolesové motorové vozidlá definované v smernici 
92/61/EHS, s výnimkou motorových trojkoliek 

Návrh smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smer-
nici 2000/53/ES Európskeho parlamentu a Rady o ukončení život-
nosti vozidiel. 
 

60 dní 

TBT/FIN/51 
13. 3. 2017 
 

Fínsko vetranie budov 

Návrh vyhlášky týkajúcej sa projektovania a výstavby z hľadiska
vnútornej klímy a ventilácie nových budov. 
 

14. 5. 2017 

TBT/FIN/52 
13. 3. 2017 
 

Fínsko energetické výrobky  

Návrh vyhlášky týkajúcej sa číselných hodnôt koeficientov pre 
formy energie využívanej v budovách. 
 

14. 5. 2017 

TBT/FIN/53 
13. 3. 2017 
 

Fínsko stavebné výrobky  

Vyhláška ministerstva životného prostredia o energetickej účinnosti
nových budov.  
 

14. 5. 2017 

TBT/GEO/99 
6. 3. 2017 

Gruzínsko klamlivé výrobky, ktoré nie sú potravinami, ale svojou formou, 
vôňou, vzhľadom, balením atď. môžu pomýliť spotrebiteľov, najmä
deti, čo by mohlo byť nebezpečné 

Technický predpis o klamlivých výrobkoch, ktoré ohrozujú zdravie 
alebo bezpečnosť spotrebiteľov. 
 

neaplikuje sa 
 

TBT/GEO/100 
6. 3. 2017 

Gruzínsko zapaľovače 

Technický predpis ustanovujúci uvádzanie zapaľovačov odolných 
proti manipulácii deťmi na trh a zákaz určitých typov zapaľovačov. 
 

neaplikuje sa 
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TBT/HUN/33 
10. 3. 2017 
 

Maďarsko výrobky požiarnej bezpečnosti, horľavé alebo výbušné prístroje, 
stroje a zariadenia 

Ministerská vyhláška stanovujúca pravidlá na získanie osvedčenia 
o zhode v oblasti požiarnej bezpečnosti. 
 

11. 5. 2017 
 

TBT/ISR/943 
23. 3. 2017 

Izrael bitúmenové plste a lepenky 

Doteraz existujúca záväzná norma SI 80 sa vyhlasuje za dobrovoľnú 
normu. 
 

60 dní 

TBT/ISR/944 
23. 3. 2017 

Izrael dvojvrstvové polyetylénové fólie na mlieko a tekuté mliečne výrobky 

Doteraz existujúca záväzná norma SI 977 sa vyhlasuje za dobro-
voľnú normu. 
 

60 dní 

TBT/ISR/945 
23. 3. 2017 

Izrael regulátory tlaku skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) 

Revízia záväznej normy SI 1921, súlad s požiadavkami noriem 
EN 16129 a ANSI/UL 144. 
 

60 dní 

TBT/JAM/55 
13. 3. 2017 

Jamajka biely cukor 

Národná norma stanovujúca požiadavky na balený granulovaný 
biely cukor. 
 

29. 4. 2017 

TBT/JPN/548 
1. 3. 2017 

Japonsko látky s možným účinkom na centrálnu nervovú sústavu 

Látky skupiny Shitei Yakubutsu klasifikované ako určené látky,
identifikácia šiestich substancií a regulácia ich použitia podľa pod-
mienok stanovených zákonom. 
 

neaplikuje sa 

TBT/JPN/549 
2. 3. 2017 

Japonsko inteligentné transportné systémy (ITS) 

Technický predpis týkajúci sa rádiových zariadení určených na
komunikáciu od infraštruktúry k infraštruktúre s využitím pásma
700 MHz, podpora služieb v danej oblasti. 
 

neaplikuje sa 

TBT/JPN/550 
7. 3. 2017 

Japonsko zdraviu škodlivé látky 

Zmeny a doplnky zákona o jedovatých a zdraviu škodlivých látkach,
zoznam dotknutých látok. 
 

60 dní 
 

TBT/JPN/551 
27. 3. 2017 

Japonsko spracované potraviny 

Zmeny a doplnky zákona o označovaní potravín, uvádzanie miesta
pôvodu ingrediencií na etiketách spracovaných potravín. 
 

60 dní 
 

TBT/JPN/552 
27. 3. 2017 

Japonsko drevo a výrobky z dreva 

Revízia zákona o podpore využívania a distribúcie legálne ťaženého 
dreva a výrobkov z dreva. 
 

neaplikuje sa 

TBT/KAZ/16 
1. 3. 2017 
 

Kazachstan 
 

mlieko a mliečne výrobky 

Zmeny a doplnky technických predpisov colnej únie o bezpečnosti
mlieka a mliečnych výrobkov. 
 

29. 5. 2017 
 

TBT/KEN/551 
24. 3. 2017 
 

Keňa 
 

oceľové výrobky, za studena valcované oceľové profily 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

6. 5. 2017 

TBT/KEN/552 
24. 3. 2017 
 

Keňa 
 

oceľové výrobky, za tepla valcované profily konštrukčnej ocele 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

6. 5. 2017 

TBT/KEN/553 
24. 3. 2017 
 

Keňa 
 

oceľové výrobky, oceľové tkaniny určené ako výstuž do betónu 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

6. 5. 2017 
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TBT/KEN/554 
24. 3. 2017 
 

Keňa 
 

oceľové výrobky, zvárané siete využívané v stavebníctve 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

6. 5. 2017 

TBT/KEN/555 
24. 3. 2017 
 

Keňa 
 

oceľové výrobky, oceľ na výstuž do betónu, zvárateľné výstužné ocele,
tyče, cievky a odvíjané výrobky 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

6. 5. 2017 

TBT/KEN/556 
31. 3. 2017 
 

Keňa 
 

alkoholické nápoje, vodka 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita.  
 

10. 5. 2017 

TBT/KEN/557 
31. 3. 2017 
 

Keňa 
 

alkoholické nápoje, pivo 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

6. 5. 2017 

TBT/KEN/558 
31. 3. 2017 
 

Keňa 
 

alkoholické nápoje, tiché stolové vína 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita  
 

10. 5. 2017 

TBT/KEN/559 
31. 3. 2017 
 

Keňa 
 

alkoholické nápoje, brandy 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

10. 5. 2017 

TBT/KEN/560 
31. 3. 2017 
 

Keňa 
 

alkoholické nápoje, lieh na konzumáciu  

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

10. 5. 2017 

TBT/KEN/561 
31. 3. 2017 
 

Keňa 
 

alkoholické nápoje, fortifikované vína 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita.  
 

10. 5. 2017 

TBT/KEN/562 
31. 3. 2017 
 

Keňa 
 

alkoholické nápoje, neutrálny lieh 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

10. 5. 2017 

TBT/KEN/563 
31. 3. 2017 
 

Keňa 
 

alkoholické nápoje, šumivé vína 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

10. 5. 2017 

TBT/KEN/564 
31. 3. 2017 
 

Keňa 
 

alkoholické nápoje, gin 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

10. 5. 2017 

TBT/KEN/565 
31. 3. 2017 
 

Keňa 
 

alkoholické nápoje, whisky 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

10. 5. 2017 

TBT/KOR/709 
27. 3. 2017 
 

Kórea 
 

živočíšne výrobky, označovanie 

Zmeny a doplnky predpisov ustanovujúcich požiadavky na ozna-
čovanie živočíšnych výrobkov, napríklad vajec, syrov atď., požia-
davky na údaje na prednej strane výrobkov a varovné výroky. 
 

60 dní 
 

TBT/MEX/352 
2. 3. 2017 
 

Mexiko 
 

výrobky rastlinného pôvodu 

Národná norma ustanovujúca požiadavky a špecifikácie, ktoré musia
spĺňať právnické osoby poskytujúce fytosanitárne služby. 
 

60 dní 

TBT/MEX/353 
2. 3. 2017 
 

Mexiko 
 

infraštruktúra na vykonávanie hemodialýzy 

Národná norma ustanovujúca špecifikácie na prax v oblasti vyko-
návania hemodialýzy. 
 

60 dní 

TBT/MEX/354 
2. 3. 2017 
 

Mexiko 
 

meradlá 

Národná norma ustanovujúca špecifikácie na elektromechanické 
watthodinové elektromery. 
 

60 dní 
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TBT/MEX/355 
21. 3. 2017 
 

Mexiko 
 

zariadenia na blokovanie signálov mobilných telefónov a iných dát 

Národná norma ustanovujúca špecifikácie a skúšobné metódy na 
multifunkčné meracie zariadenia a prístrojové transformátory. 
 

60 dní 

TBT/NIC/151 
2. 3. 2017 
 

Nikaragua 
 

mäsové výrobky 

Technická norma stanovujúca špecifikácie a požiadavky, ktoré majú
byť splnené pri spracovaní mäsových výrobkov (salámy, klobásy). 
 

60 dní 
 

TBT/NZL/77 
8. 3. 2017 
 

Nový Zéland 
 

výrobky osobnej starostlivosti obsahujúce mikroguľôčky, ktoré sa 
oplachujú, napríklad telové peelingy, tvárové čistiace prostriedky
a zubné pasty 

Konzultačný dokument zameraný na možné riziká dotknutých vý-
robkov. 
 

60 dní 
 

TBT/OMN/293 
14. 3. 2017 
 

Omán 
 

klimatizačné zariadenia 

Ministerské rozhodnutie týkajúce sa energetického štítkovania 
s údajmi energetickej hospodárnosti klimatizačných zariadení. 
 

neaplikuje sa 

TBT/RUS/82 
1. 3. 2017 
 

Ruská federácia mlieko a mliečne výrobky 

Zmeny a doplnky technických predpisov colnej únie o bezpečnosti 
mlieka a mliečnych výrobkov. 
 

10. 5. 2017 
 

TBT/TPKM/265 
2. 3. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

telekomunikačné rádiofrekvenčné zariadenia 

Zmeny a doplnky predpisov na schvaľovanie zhody kontrolovaných
telekomunikačných rádiofrekvenčných zariadení. 
 

50 dní 

TBT/TPKM/266 
13. 3. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

výrobky predávané v automatoch 

Návrh predpisov ustanovujúcich požiadavky na výrobky predávané 
v automatoch, označovanie na etiketách. 
 

60 dní 

TBT/TZA/78 
27. 3. 2017 
 

Tanzánia 
 

alkoholické nápoje, pivo 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/79 
27. 3. 2017 
 

Tanzánia 
 

alkoholické nápoje, neutrálny lieh 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/80 
27. 3. 2017 
 

Tanzánia 
 

alkoholické nápoje, tiché stolové vína 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/81 
27. 3. 2017 
 

Tanzánia 
 

alkoholické nápoje, brandy 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/82 
27. 3. 2017 
 

Tanzánia 
 

alkoholické nápoje, lieh na konzumáciu 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/83 
27. 3. 2017 
 

Tanzánia 
 

alkoholické nápoje, vodka 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/84 
27. 3. 2017 
 

Tanzánia 
 

alkoholické nápoje, fortifikované vína 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/85 
27. 3. 2017 
 

Tanzánia 
 

alkoholické nápoje, rum 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 
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TBT/TZA/86 
27. 3. 2017 
 

Tanzánia 
 

alkoholické nápoje, whisky 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/87 
27. 3. 2017 
 

Tanzánia 
 

alkoholické nápoje, gin 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/TZA/88 
27. 3. 2017 
 

Tanzánia 
 

alkoholické nápoje, šumivé vína 

Národná norma, požiadavky na výrobky, bezpečnosť a kvalita. 
 

60 dní 

TBT/UGA/612 
2. 3. 2017 
 

Uganda obalové materiály, materiály prichádzajúce do styku s potravinami 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/613 
20. 3. 2017 
 

Uganda vajcia hydiny vo forme prášku 

Požiadavky na šetrný prístup k životnému prostrediu pri uvedených 
pracovných operáciách, zodpovednosť zainteresovaných subjektov. 
 

60 dní 

TBT/UGA/614 
21. 3. 2017 
 

Uganda meď a zliatiny medi, tyče a drôty na všeobecné použitie v elektro-
technike 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/615 
21. 3. 2017 
 

Uganda oceľové rúrky na beztlakové použitie, lešenárske segmenty na vše-
obecné technické a konštrukčné účely 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/616 
21. 3. 2017 
 

Uganda plastové priľnavé fólie určené na použitie v styku s potravinami 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/617 
30. 3. 2017 
 

Uganda kŕmne zmesi (premixy) pre hydinu určené ako zdroj vitamínov a sto-
pových prvkov 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/618 
30. 3. 2017 
 

Uganda kŕmne zmesi (premixy) pre dobytok chovaný na mlieko 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/619 
30. 3. 2017 
 

Uganda jadrá makadamových orechov (Macadamia integrifolia, Maca-
damia tetraphylla, Macadamia ternifolia) určené na ľudskú kon-
zumáciu 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/620 
30. 3. 2017 

Uganda  pražené jadrá makadamových orechov (Macadamia integrifolia, 
Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia) a odvodené výrobky 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/621 
30. 3. 2017 
 

Uganda jadrá kešu orechov (Anacardium occidentale Linnaeus) určené na
ľudskú konzumáciu 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/622 
30. 3. 2017 
 

Uganda pražené jadrá kešu orechov (Anacardium occidentale Linnaeus)
a odvodené výrobky 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/623 
30. 3. 2017 

Uganda múka vyrobená zo strukovín 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 
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TBT/UGA/624 
30. 3. 2017 
 

Uganda jogurty na báze rastlinných proteínov 

Národná norma, požiadavky na produkty. 
 

60 dní 

TBT/UGA/625 
30. 3. 2017 
 

Uganda výrobky na ošetrenie obuvi alebo kože 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

TBT/UGA/626 
30. 3. 2017 

Uganda dezinfekčné prostriedky 

Národná norma, požiadavky na výrobky. 
 

60 dní 

 
 
 
Predpisy notifikované v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 

Číslo/Dátum Notifikujúca 
strana Charakteristika notifikácie Pripomienková 

doba 
 
SPS/ALB/199 
14. 3. 2017 
 

Albánsko 
 

živá hydina a určené produkty hydiny 

Výnos ministra poľnohospodárstva týkajúci sa opatrení proti šíreniu
vysoko patogénnej vtáčej chrípky (H5N8) z regiónov Lombardia,
Veneto a Emilia-Romagna v Taliansku. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ALB/200 
20. 3. 2017 
 

Albánsko 
 

živá hydina a určené produkty hydiny 

Výnos ministra poľnohospodárstva týkajúci sa opatrení proti šíreniu
vysoko patogénnej vtáčej chrípky (H5N8) z regiónov Lombardia
(Monzambano, Mantova), Veneto (Piove di Sacco, Padova, Mira, 
Venezia, Porto Viro, Rovigo, Gazzo Veronese, Verona) a Emilia-
Romagna (Sorbolo, Parma) v Taliansku. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/105 
1. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty  

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce 
z provincie Katalánsko v Španielsku 

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia 
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/106 
8. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty 

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce 
z provincie Dytiki v Grécku (opatrenia pre už skôr určené grécke 
provincie ostávajú v platnosti) 

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/107 
17. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty  

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce
z určených oblastí štátu Tennessee v USA  

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia 
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/108 
17. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty  

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce z re-
giónu Kelantan v Malajzii 

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia 
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/109 
20. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty v mene 
krajín GCC 

pesticídy a iné agrochemické látky 

Technický predpis stanovujúci požiadavky na maximálne limitné
hodnoty rezíduí pesticídnych látok v poľnohospodárskych a potravi-
nárskych výrobkoch, obchodovanie v krajinách Golfskej koope-
račnej rady (GCC). 
 

60 dní 
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SPS/ARE/110 
21. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty  

živé ovce a kozy, mäso uvedených zvierat z Jordánska 

Dočasný zákaz dovozu uvedených párnokopytných zvierat a ich 
produktov, možné výnimky na tepelne upravené mäso, prevencia 
šírenia chorôb (FMD). 
 

neaplikuje sa 

SPS/ARE/111 
28. 3. 2017 

Spojené arabské 
emiráty  

živá hydina, mäso a iné určené produkty hydiny pochádzajúce z re-
giónu Krapinsko-zagorska v Chorvátsku 

Dočasný zákaz dovozu hydiny a určených produktov, prevencia 
šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/AUS/415 
21. 3. 2017 
 

Austrália 
 

prírodné obaly (črevá hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz) 
používané pri výrobe mäsových výrobkov 

Dovozné požiadavky týkajúce sa biologickej bezpečnosti uvedených 
výrobkov. 
 

60 dní 

SPS/AUS/416 
21. 3. 2017 
 

Austrália 
 

všetky dovážané potraviny 

Zmeny a doplnky návrhu zákona o kontrole dovážaných potravín,
zmeny a doplnky predpisov o kontrole dovážaných potravín (pôvodný 
návrh bol notifikovaný pod označením G/SPS/N/AUS/394). 
 

4. 5. 2017 

SPS/AUS/417 
23. 3. 2017 
 

Austrália 
 

potraviny ako komodity ovplyvnené rezíduami poľnohospodárskych
a veterinárnych chemických látok Cloquintocet acid, Fluopicolide,
Metolachlor, Propamocarb, Propyzamide, Fluopicolide a Propa-
mocarb 

Zmeny a doplnky austrálskeho/novozélandského kódexu potravi-
nárskych noriem, harmonizácia limitných hodnôt rezíduí určených
poľnohospodárskych a veterinárnych chemických látok a ich efek-
tívne využívanie (návrh z 21. marca 2017). 
 

26. 5. 2017 

SPS/AUS/418 
23. 3. 2017 
 

Austrália 
 

všetky rastliny a výrobky na báze rastlín 

Dokument obsahujúci informácie a pokyny pre obchodných partne-
rov týkajúce sa predkladania vývozných certifikátov na určené 
rastliny a produkty, súlad s normami Medzinárodného dohovoru 
o ochrane rastlín. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/AUS/419 
31. 3. 2017 
 

Austrália 
 

primáty chované v zajatí 

Správa o posúdení rizík spojených s dovozom uvedených primátov.
Aplikácia predpisov na biologickú bezpečnosť. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/AUS/420 
31. 3. 2017 
 

Austrália 
 

mrazené hovädzie embryá in vitro 

Požiadaky pri dovoze uvedených komodít z Kanady a Spojených
štátov. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/BRA/1237 
23. 3. 2017 
 

Brazília 
 

genetický materiál hydiny 

Dovoz dotknutých komodít, podmienky na akreditáciu fariem 
a liahní, ktoré vyvážajú uvedený genetický materiál do Brazílie. 
 

neaplikuje sa 

SPS/CAN/1093 
7. 3. 2017 
 

Kanada 
 

citrusové ovocie, citrusový olej, banány a iné komodity ovplyvnené
pesticídnou látkou 

Fluxapyroxad, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt 
rezíduí pesticídnej  látky v/na uvedených komoditách. 
 

17. 5. 2017 

SPS/CAN/1094 
7. 3. 2017 
 

Kanada 
 

listová, hlávková a plodonosná zelenina, repka (Brassica) a iné 
komodity ovplyvnené pesticídnou látkou 

Sulfentrazone, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt 
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

17. 5. 2017 
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SPS/CAN/1095 
7. 3. 2017 
 

Kanada 
 

semeno bavlníka a iné komodity ovplyvnené pesticídnou látkou 

Prothioconazole, návrh na stanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

18. 5. 2017 

SPS/CAN/1096 
7. 3. 2017 
 

Kanada 
 

semeno bavlníka a iné komodity ovplyvnené pesticídnou látkou 

Trifloxystrobin, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

18. 5. 2017 

SPS/CAN/1097 
13. 3. 2017 
 

Kanada 
 

arzén v potravinárskych výrobkoch, napríklad v jablčnej šťave a vo-
dách v uzavretých obaloch 

Zoznam cudzorodých látok a iných škodlivých látok v potravinách, 
návrh úradu Health Canada týkajúci sa aktualizácie maximálnych 
limitných hodnôt arzénu v uvedených výrobkoch. 
 

14. 5. 2017 
 

SPS/CAN/1098 
14. 3. 2017 
 

Kanada 
 

olovo v potravinárskych výrobkoch, napríklad v ovocných šťavách, 
nektároch a vodách v uzavretých obaloch 

Zoznam cudzorodých látok a iných škodlivých látok v potravinách, 
návrh úradu Health Canada týkajúci sa aktualizácie maximálnych
limitných hodnôt olova v uvedených výrobkoch. 
 

14. 5. 2017 
 

SPS/CAN/1099 
21. 3. 2017 
 

Kanada 
 

kôstkové ovocie, ovocie rastúce na plazivých kríkoch a iné komodity 
ovplyvnené pesticídnou látkou 

Flupyradifurone, návrh na stanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

28. 5. 2017 
 

SPS/CAN/1100 
21. 3. 2017 
 

Kanada 
 

čerstvé listy kava-kava, quinoa, tropické/subtropické ovocie a iné 
komodity ovplyvnené pesticídnou látkou 

Flupyradifurone, návrh na stanovenie maximálnych limitných hod-
nôt rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

28. 5. 2017 
 

SPS/CAN/1101 
21. 3. 2017 
 

Kanada 
 
 

melóny, uhorky, tekvice, arašidy, arašidový olej a iné komodity 
ovplyvnené pesticídnou látkou 

Fluoxastrobin, návrh na stanovenie maximálnych limitných hodnôt 
rezíduí pesticídnej látky v/na uvedených komoditách. 
 

28. 5. 2017 
 

SPS/COL/266 
14. 3. 2017 
 

Kolumbia 
 

liečivá a biologické produkty určené na veterinárne využitie 

Uznesenie ustanovujúce národný systém farmaceutického dohľadu
nad uvedenými výrobkami. 
 

60 dní 

SPS/CRI/186 
27. 3. 2017 
 

Kostarika 
 

hydina, mäso a určené produkty hydiny z USA, menovite zo štátov 
Tennessee a Wisconsin 

Uznesenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu, prevencia šírenia
vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/CRI/187 
27. 3. 2017 
 

Kostarika 
 

ryby a produkty vodnej kultúry pochádzajúce z Číny 

Uznesenie ustanovujúce podmienky dovozu, posudzovanie sub-
jektov žiadajúcich o povolenie dovážať uvedené produkty do Kosta-
riky, administratívne postupy. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/ECU/189 
20. 3. 2017 
 

Ekvádor 
 

semeno cibule (Allium cepa) určené na výsev, pochádzajúce z Južnej 
Afriky 

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/ECU/190 
20. 3. 2017 
 

Ekvádor 
 

odrezky Solanum glaucophyllum určené na výsadbu, pochádzajúce 
zo Švajčiarska 

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 
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SPS/ECU/191 
21. 3. 2017 
 

Ekvádor 
 

cibuľky ľalie (Lilium sp.) určené na výsadbu, pochádzajúce z No-
vého Zélandu 

Fytosanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/200 
3. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

prídavné látky do krmív 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/307 z 21. februára 
2017 o povolení na suchý extrakt Vitis vinifera spp. vinifera ako 
kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat s výnimkou psov. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/201 
6. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

invázne cudzorodé druhy 

Návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa aktualizuje
a mení zoznam inváznych druhov (závažných) pre Úniu, ustanovený 
vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/1141 v súlade s na-
riadením (EÚ) č. 1143/2014 Európskeho parlamentu a Rady. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/202 
6. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

prídavné látky do potravín 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II 
a III nariadenia (ES) č. 1333/2008 Európskeho parlamentu a Rady 
a príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o vy-
škrtnutie látky sorban vápenatý (calcium sorbate – E 203). Vzhľa-
dom na absenciu údajov o genotoxicite nie je možné posúdiť riziko, 
ktoré predstavuje použitie tejto látky. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/203 
28. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

rezíduá pesticídnych látok 

Prílohy k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa
príloha II nariadenia (ES) č. 396/2005 Európskeho parlamentu 
a Rady, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí látok Fenpropidin 
a Pymetrozin v/na určitých produktoch. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/204 
29. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

obilniny, potraviny živočíšneho pôvodu, určité produkty rastlinného
pôvodu vrátane ovocia a zeleniny 

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II 
a III nariadenia (ES) č. 396/2005 Európskeho parlamentu a Rady, 
pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí na zlúčeniny ortuti v/na 
niektorých produktoch. 
 

60 dní 
 

SPS/EU/205 
6. 3. 2017 
 

Európska únia 
 

prídavné látky do krmív 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/439 z 13. marca 2017
týkajúce sa povolenia látky L-lysine sulphate produkovanej Esche-
richia coli ako doplnkovej látky do krmív pre všetky druhy zvierat. 
 

60 dní 
 

SPS/JOR/38 
22. 3. 2017 
 

Jordánsko 
 

živá hydina, mäso a ďalšie produkty hydiny 

Opatrenia Ministerstva poľnohospodárstva vypracované v súlade
s Kódexom zdravia suchozemských zvierat OIE, umožňujúce dovoz
živej hydiny, hydinových produktov, vrátane hydinového mäsa 
a vtáctva iného ako hydina z krajín ovplyvnených výskytom vtáčej
chrípky za stanovených podmienok. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/KOR/559 
15. 3. 2017 
 

Kórea 
 

živočíšne produkty 

Zmeny a doplnky noriem a špecifikácií týkajúce sa dotknutých pro-
duktov, napríklad vajec, syrov, mlieka. 
 

60 dní 
 

SPS/KOR/560 
29. 3. 2017 
 

Kórea 
 

živočíšne produkty, označovanie 

Zmeny a doplnky predpisov na označovanie dotknutých produktov,
napríklad údaje na škrupinách a obaloch vajec, varovné výroky 
týkajúce sa ľanového semienka atď. 
 

60 dní 
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SPS/KOR/561 
29. 3. 2017 
 

Kórea 
 

zdravotne funkčné potraviny 

Zmeny a doplnky dočasných noriem a špecifikácií na bezpečnosť 
uvedených výrobkov, použitie schválených vitamínov a minerálnych 
látok, zaradenie nových zložiek a ich použitie za stanovených pod-
mienok. 
 

60 dní 
 

SPS/MAR/47 
3. 3. 2017 
 

Maroko 
 

rastliny, rastlinné produkty a výrobky rastlinného pôvodu 

Návrh zákona o ochrane rastlín. 
 

60 dní 
 

SPS/MAR/48 
3. 3. 2017 
 

Maroko 
 

všetky potraviny domácej produkcie a z dovozu 

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška z 22. apríla 2013 
v zmysle aktualizácie  požiadaviek na označovanie potravinárskych
výrobkov. 
 

60 dní 
 

SPS/MAR/49 
3. 3. 2017 
 

Maroko 
 

datle a datľová pasta 

Návrh vyhlášky stanovujúcej požiadavky na kvalitu a bezpečnosť 
uvedených produktov. 
 

60 dní 
 

SPS/MAR/50 
3. 3. 2017 
 

Maroko 
 

hydina 

Ministerské nariadenie ustanovujúce špecifické a doplňujúce opatre-
nia na boj proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke. 
 

60 dní 
 

SPS/MDG/23 
16. 3. 2017 
 

Madagaskar 
 

čerstvé ovocie liči (lychee) z Južnej Afriky, krajín SADC, USA a EÚ 

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/MDG/24 
16. 3. 2017 
 

Madagaskar 
 

zvieratá a produkty citlivé na prenos ochorení slintačky a krívačky
(FMD) pochádzajúce z Madagaskaru 

Regulácia dovozu uvedených komodít. 
 

neaplikuje sa 

SPS/MEX/316 
1. 3. 2017 
 

Mexiko 
 

produkty rastlinného pôvodu 

Národná norma stanovujúca špecifikácie a požiadavky, ktorým pod-
liehajú fyzické aj právnické osoby poskytujúce fytosanitárne služby. 
 

60 dní 
 

SPS/MEX/317 
13. 3. 2017 
 

Mexiko 
 

ryža (Oryza sativa) pochádzajúca z Argentíny 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/MEX/318 
22. 3. 2017 
 

Mexiko 
 

čerstvé citróny (Citrus limon) pochádzajúce z Argentíny 

Požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/NPL/25 
16. 3. 2017 
 

Nepál 
 

potraviny ako komodity ovplyvnené mykotoxínmi 

Navrhované maximálne limity mykotoxínov v potravinách. 
 

1. 6. 2017 

SPS/NPL/26 
23. 3. 2017 
 

Nepál 
 

alkoholické nápoje Brandy a Gin 

Normy na kvalitu uvedených alkoholických nápojov. 
 

22. 5. 2017 

SPS/NZL/555 
14. 3. 2017 
 

Nový Zéland 
 

škôlkarské výpestky (tkanivové kultúry) rastlín, ktoré môžu byť hos-
titeľmi Xylella fastidiosa 

Zdravotná norma na dovoz uvedených komodít. 
 

1. 6. 2017 
 

SPS/PER/691 
1. 3. 2017 
 

Peru  
 

kukurica (Zea mays) pochádzajúca z Brazílie 

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/PER/692 
13. 3. 2017 
 

Peru 
 

mrkva (Daucus carota) pochádzajúca z USA 

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 
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SPS/PER/693 
13. 3. 2017 
 

Peru  
 

kone a príbuzné zvieratá z Peru dovážané na dočasný pobyt do Čile 

Zdravotné požiadavky pri dovoze uvedených zvierat. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PER/694 
15. 3. 2017 
 

Peru 
 

živá hydina, plodné vajcia a ďalšie produkty hydiny z Katalánska
(Španielsko) 

Uznesenie ustanovujúce pozastavenie dovozu uvedených komodít, 
prevencia šírenia vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa  

SPS/PER/695 
29. 3. 2017 
 

Peru 
 

drevo borovice (Pseudotsuga menziessi), vrátane rezaného dreva 
pochádzajúceho z USA 

Uznesenie ustanovujúce požiadavky pri dovoze uvedených komodít. 
 

60 dní 
 

SPS/PER/696 
29. 3. 2017 
 

Peru 
 

kukurica (Zea mays) pochádzajúca z Bolívie 

Sanitárne požiadavky pri dovoze komodity. 
 

60 dní 
 

SPS/PHL/359 
1. 3. 2017 
 

Filipíny 
 

hydina a produkty hydiny z Izraela  

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/360 
1. 3. 2017 
 

Filipíny 
 

hydina a produkty hydiny z provincie Gujarat (India) 

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/361 
1. 3. 2017 
 

Filipíny 
 

hydina a produkty hydiny z Poľska 

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/362 
23. 3. 2017 
 

Filipíny 
 

hydina a produkty hydiny z Anglicka (Spojené kráľovstvo) 

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/PHL/363 
28. 3. 2017 
 

Filipíny 
 

hydina a produkty hydiny z oblasti Girona (Španielsko) 

Memorandový výnos ustanovujúci dočasný zákaz dovozu určených
komodít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 

SPS/RUS/138 
1. 3. 2017 
 

Ruská federácia 
 

mlieko a mliečne výrobky 

Návrh rozhodnutia kolégia Euroázijskej hospodárskej komisie týka-
júci sa zmien a doplnkov predpisu o bezpečnosti mlieka a mliečnych 
výrobkov, pokiaľ ide o označovanie a reguláciu toxických prvkov
v určitých typoch mliečnych výrobkov. 
 

10. 5. 2017 
 

SPS/RUS/139 
29. 3. 2017 
 

Ruská federácia 
 

rastlinné produkty a iné výrobky/položky podliehajúce fytosani-
tárnej kontrole 

Návrh rozhodnutia kolégia Euroázijskej hospodárskej komisie týka-
júci sa zavedenia spoločného zoznamu rastlinných karanténnych
položiek na území Euroázijskej hospodárskej únie. Dokument je 
platný od 1. júla 2017. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/254 
3. 3. 2017 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, produkty hydiny, vajcia a jednodňové kurčatá z Bangladéša 

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, 
prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/255 
9. 3. 2017 
 

Saudská Arábia 
 

živé kone z Nemecka 

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených zvierat,
prevencia šírenia ochorenia infekčnej anémie koní (EIA). 
 

neaplikuje sa 
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SPS/SAU/256 
3. 3. 2017 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, produkty hydiny, vajcia a jednodňové kurčatá z Kuvajtského
štátu 

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komo-
dít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
Výnimky sa udeľujú na určité produkty, napríklad spracovanú hy-
dinu a tepelne ošetrené vajcia, v ktorých bol deaktivovaný vírus 
vtáčej chrípky. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/257 
3. 3. 2017 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, produkty hydiny, vajcia a jednodňové kurčatá z Talianska 

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komo-
dít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/258 
3. 3. 2017 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, produkty hydiny, vajcia a jednodňové kurčatá z Kuvajtského
štátu 

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komo-
dít, prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/260 
21. 3. 2017 
 

Saudská Arábia 
 

krevety pochádzajúce z územných častí Andaman a Nikobarské 
ostrovy (India) 

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, 
prevencia šírenia ochorení vodných živočíchov (WSD a IHHNV). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/261 
21. 3. 2017 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, produkty hydiny, vajcia a jednodňové kurčatá z Katalánska 
(Španielsko) 

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít,
prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/SAU/262 
21. 3. 2017 
 

Saudská Arábia 
 

hydina, produkty hydiny, vajcia a jednodňové kurčatá z Grécka 

Oznámenie ustanovujúce dočasný zákaz dovozu uvedených komodít,
prevencia šírenia vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/TPKM/426 
3. 3. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

prídavné látky do potravín, použitie za stanovených podmienok 

Aktualizácia špecifikácií a regulácia prítomnosti látok Laktulóza
(Lactulose) a síran železnatý (Ferrous sulfate) v suchom stave a no-
vé špecifikácie na dihydro-citrát sodný (Sodium dihydrogen citrate). 
 

neaplikuje sa 

SPS/TPKM/427 
3. 3. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

živé ryby, ich gaméty a oplodnené vajíčka  

Karanténne požiadavky pri dovoze uvedených komodít. 
 

60 dní 

SPS/TPKM/428 
14. 3. 2017 
 

Taiwan, Penghu, 
Kinmen a Matsu 
 

ovocie, zelenina a byliny/koreniny ako komodity ovplyvnené rezí-
duami pesticídnych látok 

Návrh na ustanovenie maximálnych limitných hodnôt rezíduí látok
Acetamiprid, Azoxystrobin, Boscalid, Carbofuran, Carbosulfan,
Cartap, Chlorantraniliprole, Chlorfenapyr, Chromafenozide, Cloma-
zone, Clothianidin, Cyhalothrin, Cymoxanil, Cypermethrin, Cypro-
dinil, Difenoconazole, Dimethomorph, Dinotefuran, Dithianon,
Emamectin benzoate, Etofenprox, Famoxadone, Fipronil, Fluazinam,
Fludioxonil, Fluopicolide, Flutriafol, Imidacloprid, Mandipropamid,
Metalaxyl, Methomyl, Novaluron, Propamocarb hydrochloride, Propi-
conazole, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyriproxyfen, Quizalofop-ethyl, 
Spinetoram, Spirotetramat a Thiamethoxam v/na uvedených komo-
ditách. 
 

60 dní 
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SPS/USA/2918 
20. 3. 2017 
 

USA 
 

niektoré geneticky modifikované organizmy, posúdenie rizík a mož-
ných škodlivých účinkov 

Regulácia dovozu, pohybu a uvoľňovania určitých geneticky modi-
fikovaných organizmov do okolitého prostredia, predĺžená doba na
predloženie pripomienok. 
 

19. 6. 2017 

SPS/VNM/88 
3. 3. 2017 
 

Vietnam rôzne produkty 

Vyhláška na implementáciu viacerých článkov zákona o bezpečnosti
potravín vrátane nových dovážaných výrobkov. 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/ZAF/49 
27. 3. 2017 
 

Juhoafrická 
republika 

hydina, mäso hydiny, vajcia a jednodňové kurčatá zo štátu
Tennessee (USA) 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia 
vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

neaplikuje sa 
 

SPS/ZAF/50 
27. 3. 2017 
 

Juhoafrická 
republika 

hydina, holuby a iné vtáctvo, vajcia, čerstvé a mrazené mäso hydiny
z Francúzska, Nemecka, Maďarska, Izraela, Holandska, Poľska, 
Španielska a Spojeného kráľovstva 

Dočasný zákaz dovozu uvedených komodít, prevencia šírenia
vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI). 
 

neaplikuje sa 
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V prípade záujmu o odber Vestníka ÚNMS SR zašlite objednávku na adresu:  

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Štefanovičova 3 
P. O. Box 76 
810 05 Bratislava 15 

IČO 30810710 
DIČ 2020850711 
Telefón: 0948/876 002 
Fax: 02/654 28 845 
Ak ste Vestník odoberali v roku 2016, zašleme faktúru na odber aj na rok 2017. 
Prihlásiť sa na odber Vestníka ÚNMS SR možno po celý rok. 
Objednať si možno i jednotlivé čísla. 
V písomnom styku uvádzajte vždy Vaše IČO, DIČ, IČ DPH. 
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